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Tlačová správa 

                                                                           V Bratislave, 03.07.2012  

Vek nemám napísaný na čele,  
ale v občianskom preukaze 

Ďakujem, že mi nepredávate cigarety, lebo som neplnoletý. 

 
 

Projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží, ktorého gestorom je Zväz obchodu 
a cestovného ruchu SR (ZOCR SR), je postavený na princípe vzdelávania a partnerskej 
spolupráce. Zameriava sa na tie časti Zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, ktoré sa 
dotýkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým. 
 
Ambiciózne ciele projektu  Na veku záleží 
 
Projekt Na veku záleží  počas svojej 14-ročnej existencie oslovil a vzdelal viac ako 120-tisíc  predajcov 
tabakových výrobkov na celom území Slovenska a v posledných rokoch už komunikuje aj 
s verejnosťou. 
Jeho cieľom je nielen pomôcť predajcom, aby čoraz dôslednejšie dodržiavali Zákon o ochrane 
nefajčiarov v praxi, ale má ambíciu meniť aj morálne nastavenie spoločnosti v tejto oblasti. 
 

Zamedzenie dostupnosti predaja tabakových výrobkov neplnoletým je téma, ktorá by mala byť  
predmetom celospoločenskej diskusie! 

 
„Dôvodov, prečo  projekt spoločenskej zodpovednosti Na veku záleží podporujeme, je niekoľko,“ 

vymenúva prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR Pavol Konštiak. „Už štrnásť rokov 

vzdeláva predajcov tabakových výrobkov a posúva ich vzdelanosť na vyššiu úroveň v oblasti 

dodržiavania Zákona o ochrane nefajčiarov v časti predaja tabakových výrobkov neplnoletým. 

Vysvetľuje kreatívnym a  ľahko zapamätateľným spôsobom, aké sú ich práva a povinnosti v tejto 

oblasti. Každoročne vytvára nové a nové pomôcky, ktoré predajcom pomáhajú dodržiavať zákon v 

praxi. Dôležitým momentom je aj moment synergie spolupráce jednotlivých partnerov projektu, a to 

nielen z radov podnikateľov, ale aj z radov zástupcov štátnej správy a združení, v ich spoločnom úsilí 

zamedziť dostupnosť predaja tabakových výrobkov deťom. V neposlednom rade nás teší, že sa 

projekt v posledných rokoch obracia aj na občanov s cieľom posunúť morálne nastavenie spoločnosti 

smerom k odmietnutiu tolerovania predaja tabakových výrobkov neplnoletým,“ dodáva prezident 

ZOCR SR Pavol Konštiak. 
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Základné posolstvo projektu Na veku záleží 

Projekt sa zameriava na upevnenie povedomia o zákaze predaja cigariet neplnoletým. Napomáha 

tak praktickému uplatneniu a dodržiavaniu Zákona č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. 

„Vyznamenaním snáh o edukáciu predajcov a spoločnosti prostredníctvom projektu Na veku záleží, 

bola v minulých rokoch aj jeho nominácia na cenu pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku v 

kategórii Verejnoprospešný projekt. Úrad verejného zdravotníctva SR je pripravený zúčastňovať sa na 

projektoch, ktoré majú zámer podpory a ochrany zdravia detí a mládeže. Komunikačné nastavenie  

projektu Na veku záleží a široké pôsobenie  vytvára priestor na znižovanie výskytu fajčenia u detí 

a mládeže. Preto je dôležité naďalej pokračovať v úsilí tvorcov projektu aj do  budúcnosti a rozširovať 

jeho posolstvo aj na tie najmenšie prevádzky,“ odporúča Róbert Ochaba, vedúci odboru podpory 

zdravia Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Nosný  pilier úspechu  
 
Projekt Na veku záleží je založený na partnerskom princípe a spoločenskej zodpovednosti a v tom 

je jeho sila. Každý rok sa  komunikačne posúva podľa toho, akú spätnú väzbu dostávajú organizátori z 

„terénu“. Dôležité je, čo predajcovia vnímajú ako najväčší problém pri predaji tabakových výrobkov v 

ich každodennej praxi a na základe ich vyjadrení sa kreuje nový ročník. Okrem predajcov sú našimi 

partnermi aj orgány štátnej správy a projekt Na veku záleží oslovuje aj širokú verejnosť. 

 
„Ministerstvo hospodárstva SR pozitívne vníma a víta iniciatívy ZOCR SR, ktoré aj  prostredníctvom 

vzdelávania presadzujú dodržiavanie zákonov v praxi. Zabezpečujú vzdelávanie ohľadom 

zodpovedného správania zamestnancov obchodu voči mladému spotrebiteľovi. Dôležitosť projektu 

vidíme aj v jeho komplexnom zábere komunikácie a edukácie nielen na predajcov, ale aj na 

kupujúcich. To vytvára reálny predpoklad úspešného dosiahnutia jeho cieľov,“ konštatuje Imrich 

Csiba, riaditeľ odboru ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu Ministerstva hospodárstva SR. 

Výzvou je zmena morálneho nastavenia spoločnosti 

Len dlhoročná a systematická práca prináša svoje plody vo forme vyššieho uvedomenia si 

dodržiavania morálnych princípov, ktoré napomáhajú formovať budúce generácie. Tejto skutočnosti 

sme si  ako tvorcovia kampane projektu Na veku záleží plne vedomí a preto dlhodobo vzdelávame 

nielen predajcov tabakových výrobkov, ale naše komunikačné aktivity s občanmi smerujeme aj 

na oblasť nastavenia morálky spoločnosti. Takáto snaha je z nášho pohľadu najúčinnejším spôsobom, 

ako dosiahnuť reálne zlepšenie výsledkov vo vývoji štatistiky fajčenia neplnoletých. Prostredníctvom 

pozitívnej outdoorovej komunikácie smerom k verejnosti vytvárame priestor pre ich zodpovedné 

správanie sa voči svojmu okoliu. Uvedomujeme si, že takéto zmeny v myslení sa odohrávajú 

postupne a preto aj v tomto roku pokračujeme v našom spoločnom partnerskom úsilí,“ vysvetľuje  

členka predstavenstva ZOCR SR a protagonistka projektu Na veku záleží Bohumila Tauchmannová. 

 

Inšpiráciu čerpáme od predajcov tabakových výrobkov  

 

Počas školení predajcov tabakových výrobkov u jednotlivých partnerov projektu získavame spätnú 

väzbu z praxe a tieto ich skúsenosti sú inšpiráciou pre tvorbu nových vzdelávacích materiálov, ktoré 
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majú reálnu šancu, aby boli účinné pri dodržiavaní Zákona o ochrane nefajčiarov. Najmä v statiach, 

ktoré sa dotýkajú predaja tabakových výrobkov neplnoletým v praxi.  

Tento rok sme pre predajcov pripravili edukačnú pomôcku, prepočítavadlo veku plnoletosti. Po 

nastavení aktuálneho dátum sa predajcom zároveň ukáže, od ktorého dňa dosiahli kupujúci 

plnoletosť. Takto sa predajca vyvaruje omylu a zrýchli sa obsluha pri pokladni. 

 

V rámci edukácie predajcov v znalosti Zákona o ochrane nefajčiarov sme pripravili pre predajcov 

internetovú edukačnú súťaž Zodpovedný predajca.  

 

Vzdelávame aj verejnosť v oblasti Zákona o ochrane nefajčiarov (práv a povinností kupujúcich 

a predajcov), formou internetovej súťaže Na veku záleží. 

 

Osvedčenou pomôckou pri zamedzení predaja tabakových výrobkov neplnoletým sa stala nálepka 

Zodpovedný predajca, ktorá sa bude distribuovať na predajné miesta partnerom projektu po ich 

vyškolení.  

 

ZOCR SR vyhlasuje tretí ročník súťaže  Zodpovedný predajca 

ZOCR SR ako gestor projektu Na veku záleží vyhlasuje 3. ročník súťaže ZODPOVEDNÝ PREDAJCA 

ktorým budú ocenení tí, ktorí sa svojím aktívnym prístupom  najviac zaslúžia o napredovanie projektu 

Na veku záleží 2012. 

 

Gestor projektu: 
Zväz obchodu a cestovného ruchu SR 

Autor projektu: 
INCOMA Slovakia, s.r.o. 

Partneri projektu: 
AHOLD Retail Slovakia, BILLA, Retail Value Stores - Carrefour, 

CBA SK, COOP Jednota Slovensko, GG TABAK, Tesco Stores SR, Kaufland Slovenská republika, 
Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR,  Slovenská obchodná inšpekcia, 

Slovenská humanitná rada 
Projekt finančne podporuje: 
 Philip Morris Slovakia s.r.o.  

 
 
V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte prosím  INCOMA Slovakia, s.r.o, Silvia Kubalová, 

tel. 54418969, 0903774482, e-mail: kubalova@incoma.sk, www.incoma.sk, www.navekuzalezi.sk 


